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Hjirby de tredde nijsbrief fan 2021 om jim by te praten oer de aktiviteiten fan de Ried. Fanwege
koroana holden we ús bestjoersgearkomsten oant en mei july noch altyd digitaal. Nei de simmer
hoopje we wer byinoar sitte te kinnen.
Bestjoer Ried fan de Fryske Beweging

Deltaplan voor het Noorden

Der is de ôfrûne tiid in soad publisearre oer it Deltaplan voor het Noorden mei
as meast opfallend foar Fryslân: de bou fan 45.000 wenten en de oanlis fan de
Lelyline, in nije spoarferbining tusken Lelystêd en Grins fia It Hearrenfean en
Drachten. De Ried hat der net in útsprutsen miening oer, mar de foarsitter hat
wol yn in ynstjoerd stik yn de Leeuwarder Courant fan 16 juny – wat letter yn
Trouw en op ItNijs – in reaksje jûn. Hjirby in pear sitaten út it stik op ItNijs fan
17 juny:
“Wy libje net mear yn de fyftiger jierren fan de foarige iuw en sadwaande wie it de bedoeling fan ús provinsjaal
bestjoer om op in politike gearkomste fan woansdeitejûn 16 juny de gelegenheid te bieden yn te sprekken oer
dit plan. Dat is skrast. De Ried fan de Fryske Beweging hie der graach gebrûk fan makke….. Op 14 oktober 2010
is it Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opheft. It liket my gjin tafal dat wy
just op al dy trije mêden de grutste problemen hawwe: te min betelbere wenten, gjin dúdlik belied wêr’t wat
boud wurde moat, om oer de grutte soargen oangeande it miljeu mar te swijen. Dat ministearje moat werom,
sa gau mooglik..... De Ried fan de Fryske Beweging sil grutte Pier net út it grêf opstean litte om fan dy mooglik
100.000 nije ynwenners te easkjen it ‘bûter, brea en griene tsiis’ aksintleas út te sprekken. Dat safolle minsken
net allinne it talige lânskip oantaaste, is dúdlik. Push-back teams lizze net yn ’e reden, mar samar akkoart gean
mei safolle nije ynwenners as yn dit Deltaplan foarsteld wurdt, kin net en al hielendal net sûnder betingsten.
Wy meie Fryslân net oerstreame litte.”

Alles oer Frysktalige muzyk op Startside.frl
Krekt as alle artysten hawwe sjongers fan Fryske lieten it dreech yn koroanatiid. En
krekt as oaren besykje se sichtber te bliuwen troch harren digitaal te oppenearjen.
Startside.frl, in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging, besiket om harren dêr
wat by te skewielen. Okkerdeis is dy poarte nei it Frysktalige part fan it wrâldwide
web útwreide mei in oersjoch fan de foarnaamste artysten dy’t yn de Fryske taal
sjonge.
Ûnder it kopke Muzyk is, njonken it lêste muzyknijs fan It Nijs, in oersjoch fan
dy sjongers, sjongeressen en groepen te finen en kin maklik trochklikt wurde nei
harren web- en facebooksiden, nei ynformaasje oer har op Wikipedy, nei Spotify en Muziekweb om lieten te
beharkjen en nei YouTube om dy te besjen. Alles te finen fia www.startside.frl/muzyk/. Wa’t fynt dat artysten
ûnterjochte ûntbrekke, kin dat trochjaan fia www.fryskebeweging.frl/kontakt/.

Bûsboekje 2022 te keap
It nije Bûsboekje, edysje 2022, is 26 july presintearre. It earste eksimplaar gie nei Jantien de
Boer, bekend fan har ferhalen oer ‘lânskipspine’. Yn ferbân mei it tema ‘diel de romte’ wie
de presintaasje op it Frijlân by Ljouwert, op de râne fan stêd en plattelân. De redaksje keas
dat tema mei in knypeach nei de oardel meter (koroana), mar ek mei it each op it Fryske
plattelân dêr’t we sunich op wêze moatte.
De redaksje jout yn it nije Bûsboekje ûnderskate perspektiven op ‘romte’. Sa is der in bydrage
oer it hâlden fan in petear mei immen dêr’t men it folslein net mei iens is.

Plombrief foar taalbelied Achtkarspelen
Ôfrûne maitiid hat de gemeente Achtkarspelen mei twa aksjes sjen litten
hoe’t in gemeente Frysk taalbelied yn ’e praktyk stal jaan kin. Sa waard it
regear yn De Haach frege om ryksjild ta te kennen foar de ynboargering
fan statushâlders. Trochdat ynwenners fan in plattelânsgemeente as
Achtkarspelen foar it grutste part Frysktalich binne, hat it ferstean fan
it Frysk in mearwearde foar in flotte yntegraasje en partisipaasje fan
asylsikers binnen de mienskip, sa stie yn de brief oan minister Koolmees
fan Sosjale Saken. It ministearje wiisde it fersyk ôf om’t it learen fan
Frysk bûten de rikwiidte fan de nije Wet Ynboargering lizze soe.
Achtkarspelen hat fierder Frysktalige buorden by it gemeentehûs yn Bûtenpost pleatst. Publyk wurdt yn it
Frysk wolkom hjitten. Ek wurdt it Frysk foar it grutte publyk sichtber makke mei Fryske gedichten op buorden
by fytsrûtes del. Dizze positive aksjes foar it Frysk wiene foar de Ried fan de Fryske Beweging reden om
Achtkarspelen in ‘plom’ te jaan yn de foarm fan in plombrief.

Kontakt Ried mei nije direkteur Fryske Akademy
Op 23 juny hawwe foarsitter Pier Bergsma en skriuwer Nynke Beetstra fan de
Ried in petear hân mei Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, sûnt 15 maart de
nije wittenskiplik direkteur fan de Fryske Akademy. Doel wie om neier yn de
kunde te kommen en ynformaasje oer inoars wurksumheden en ideeën út te
wikseljen.
Frou IJssennagger joech oan as Akademy mear oansluting by de mienskip
sykje te wollen en wat dat oangiet graach ree te wêzen om út en troch
bydragen te leverjen oan DE NIJE en It Nijs. De Akademy sil tenei ek oan de
Fedde Schurer-lêzing meiwurkje. Yn DE NIJE fan septimber stiet in ynterview
mei frou IJssennagger.

Simmerskoalle Frysk

Al jierren wurde yn de grutte fakânsje simmerskoallen foar bern
organisearre. Ek yn Fryslân. De Ried hat ferline jier it idee bepraat om
dêrby it Frysk ek in plak te jaan. Dat idee is foarige hjerst yn in brief oan
deputearre Sietske Poepjes foarlein. Op tongersdei 4 febrewaris hat de
Ried dêr yn in digitaal oerlis mei de deputearre oer praat. Dy fûn it in
goed idee en de provinsje soe derop werom komme.
Spitich, mar der is úteinlik neat fan telâne kommen. It plan om soks te
organisearjen koe pas bepraat wurde op 11 juny. Dat wie al fierstente
let, mar ek dy digitale gearkomste gie troch omstannichheden – net
fan de kant fan de Ried! – net troch. Wy hawwe ús teloarstelling dêroer
útsprutsen. Yn oktober hawwe wy in folgjend oerlis mei deputearre
Poepjes. Dan sille wy it op ’e nij beprate. Wa wit wurdt it dochs noch wat,
mar dan takomme jier.

Fedde Schurerlêzing 2021: ‘Kneppelfreed 70 jier’
Sneon 27 novimber, De Koperen Tuin, 14.30 - 17.00 oere

De Fedde Schurerlêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging en
wurdt jierliks organisearre op in sneontemiddei yn novimber. De lêzing is yn
gearwurking mei Tresoar, it Histoarysk Sintrum Ljouwert en de Leeuwarder
Courant. Fan takomme jier ôf ek yn gearwurking mei de Fryske Akademy.
Ferline jier koe de Fedde Schurerlêzing net holden wurde fanwegen Covid.
Sa’t it no liket, sil it dizze hjerst slagje. Wy hawwe trije sprekkers: Sigrid
Hemels, heechlearaar oan de Erasmus Universiteit, Bert Looper, âld-direkteur
fan Tresoar en skriuwer-sjoernalist Abe de Vries. Anne Goaitske Breteler
sprekt in kollum út. Wy hawwe muzyk en Geart de Vries liedt de diskusje. De
‘kaartferkeap’ wurdt organisearre troch de Leeuwarder Courant. De kaarten
binne fergees. Neiere ynformaasje folget op webside ItNijs fan de Ried en yn
de krante. Wy nûgje jo fan herte út.

De Ried en ynternasjonale kontakten

Fansels hat de Ried kontakten mei oare minderheden. Foar in part
troch it krewearjen fan oansletten organisaasje De Fryske Rie. Dy hâldt
him benammen dwaande mei kontakten fan Noard- en East-Friezen
yn Dútslân. Dêrneist is de Ried oansletten by de FUEN. Dat is in grutte
Europeeske organisaasje fan minderheden yn Europa dy’t fuort nei de
Twadde Wrâldoarloch oprjochte waard yn Versailles.
The Federal Union of European Nationalities (FUEN)
is the main advocate and the largest umbrella organisation of Europe’s
autochthonous national minorities, nationalities and language groups.
Under its umbrella it currently unites more than 100 member organisations from 35 European countries,
with new members joining every year.
Harren earste jierkongres waard yn 1946 holden yn Ljouwert. Dêrnei hawwe se noch in pear kear yn Fryslân
west. De lêste kear yn 2018, tagelyk mei Ljouwert Kulturele Haadstêd. De FUEN hat kontakten mei de Ried
fan Europa yn Strassbourg en mei de Europeeske Kommisje yn Brussel en besiket sa op te kommen foar de
belangen fan minderheden. Ferline jier wie der gjin gearkomste, no gelokkich wol, begjin septimber yn Triëste.
De Ried sil der fertsjintwurdige wêze. Yn de folgjende nijsbrief folget in ferslach.
As der ien lân yn Europa is mei in breed en goed taalbelied dan is it Switserlân. It regear hat omtinken foar
alle fjouwer talen: Dútsk, Frânsk, Italiaansk en it Reto-Romaansk yn it Kanton Graubünden. Dy lêste taal hat
meardere dialekten, lykas by de Noard- en East-Friezen. Dêrtroch wurdt it dreech de taal op poaten te hâlden.
Sadwaande wie ús foarsitter Pier Bergsma as fertsjintwurdiger fan de Ried in pear jier lyn troch organisaasje
Convivenza útnûge om op harren kongres yn Scuol oer taalbelied te praten. Convivenza wurket gear mei de
Ried fan Europa. Pier krige op ’e nij in útnûging en sil sadwaande ein oktober in pear dagen yn Graubünden
wêze. Convivenza stiet foar it grutste part fan de kosten.

In juridysk trajekt

Net allinne yn it foarjier fan 2018, mar al earder kaam by guon de fraach op:
soe it net better wêze en set it rjocht yn om it Frysk op skoalle syn gerak
krije te litten te litten? Dêrnei hat de Ried wiidweidich dwaande west mei in
brede oriïntaasje. Us earste konklúzje yn de hjerst fan 2020 wie dat it amper
in begeanbere wei wêze soe en wy hawwe de taljochting dêrfan jûn yn ús
nijsbrief.
Om’t der striidbere Friezen binne dy’t der oars oer tinke, hawwe wy dêrnei
de fraach foarlein oan de juristen fan Yspeert yn Drachten. Foar ús wiene
dêrby oanwêzich Tom Dykstra út namme fan de FFU, Frank de Boer, juridysk
meiwurker fan de Ried en foarsitter Pier Bergsma. Mids july krigen we fan
Yspeert in notysje oer de saak. Yn ferbân mei de fakânsje sil dy bepraat wurde
yn de bestjoersgearkomste
fan 6 septimber. Sjoch ek ‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’ op ItNijs fan 16 july.

Kommendewei

NIJE

	Fan inkele ûnderwerpen stiet al fêst dat se nei de simmer sa gau mooglik oppakt
wurde. Wy wolle yn oktober de Grutte Ried wer byinoar roppe. Dat wurdt nei twa
jier needsaaklike koroana-ûnthâlding fansels heech tiid. Mei deputearre Poepjes
sille we op 13 oktober oer de posysje fan it Frysk redendiele, wy hawwe dêr wol
inkele dúdlike ideeën en suggestjes oer. De FNP-steatefraksje hat tasein ús sa
gau’t it wer kin foar in petear op it Provinsjehûs út te nûgjen. Ferjit ek foaral net
de Fedde Schurer-lêzing op 27 novimber fêst yn jim bûsboekje te setten.
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De Nije en It Nijs wurde mooglik makke troch de Ried fan de
Fryske Beweging. Stipers (€ 25,00) krije DE NIJE fergees tastjoerd.
Opjaan fia dizze kaart of fia ynfo@fryskebeweging.frl
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